ال�رشكة العامة للتكافل �ش.م.خ.ق
دع ـ ـ ــوة حل�ضور اجتماع اجلمعي ــة العامة العادي ــة والغــري عاديـ ــة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
يت�شرف جمل�س �إدارة ال�شركة العامة للتكافل �ش.م.خ.ق .بدعوة ال�سادة امل�ساهمني الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية والغري عادية لل�شركة والذي �سيعقد يوم اخلمي�س املوافق  2019/4/25يف متام
ً
�صباحا مبقر ال�شركة الكائن يف الدائري الثالث ملناق�شة جدول الأعمال التايل:
ال�ساعة العا�شرة

تقرير جمل�س الإدارة

جدول �أعمال اجلمعية العامة العادية :
� -1سماع ومناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف
 31دي�سمرب  2018وامل�صادقة عليه ،ومناق�شة اخلطة امل�ستقبلية لل�شركة.
� - 2سماع تقرير مراقب احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2018وامل�صادقة عليه.
� - 3سماع تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2018وامل�صادقة عليه.
 - 4مناق�شة ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2018وامل�صادقة عليهما.
� - 5إبراء ذمة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2018ومناق�شة مكاف�آتهم.
 - 6تعيني مراقبي احل�سابات لل�سنة املالية  2019وحتديد �أتعابهم.
 - 7مناق�شة تقريراحلوكمة اخلا�ص بال�شركة للعام  2018و�إعتماده.
� - 8أخذ العلم واملوافقة على �إ�ستبدال بع�ض ممثلي �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�سادة امل�ساهمون الكرام،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
يطيب يل �أن �أقدم لكم تقريرنا ال�سنوي لل�شركة العامة للتكافل (�ش.م.خ.ق).
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2018والذي ن�سلط فيه ال�ضوء على �أداء
ال�شركة ونتائجها للعام  2018مع نظرة م�ستقبلية عامة على �أهداف ال�شركة
وا�سرتاتيجيتها .
�شهد العام  2018ظروف ا�ستثنائية مرت بها ال�شركة واالقت�صاد القطري ككل
والتي برهن فيها االقت�صاد القطري على مرونته ومتانته و�شراكاته الرابحة  ،كان
لذلك الو�ضع ت�أثري على �أداء ال�شركة و نتائجها للعام  2018والذي مت احلد من
ت�أثريه من خالل �سيا�سة تنويع البدائل واملرونة اال�سرتاتيجية للأعمال  ،مع نظرة
تفا�ؤل وثقة �أ�سا�سها اال�سرتاتيجية العامة لل�شركة واملجموعة والثقة باالقت�صاد
القطري وقوته.
تابعت ال�شركة العمل على ا�سرتاتيجية تنويع حمفظتها التكافلية  ،حيث حققت
ال�شركة العامة للتكافل �إجمايل م�شاركات مكتتبة بلغت  198مليون ريال قطري
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2018مقارنة بـ  229مليون ريال قطري للعام ،2017
ً
فائ�ضا حلاملي الوثائق مقداره � 989ألف ريال
كما حققت ال�شركة يف عام 2018
قطري مقارنة بـ  1٫5مليون ريال قطري لعام  ، 2017وبلغ �صايف �أرباح امل�ساهمني
ً
مبلغا ومقداره � 822ألف ريال قطري مقارنة بـ  6٫2مليون ريال
يف العام 2018
قطري للعام .2017

جدول �أعمال اجلمعية العامة الغري عادية :
ً
وفقا
 - 1املوافقة على تعديل املادة ( – )19الف�صل الثالث من النظام الأ�سا�سي لل�شركة العامة للتكافل
للقرار الذي �سيتخذ يف ما يتعلق بالبند الثامن من جدول �أعمال اجلمعية العامة العادية �أعاله.
 - 2تفوي�ض رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه بالتوقيع منفرد ًا على كافة املحررات الالزمة لتعديل النظام
الأ�سا�سي لل�شركة.

مالحظات :
يرجى من امل�ساهمني الكرام احل�ضور لقاعة االجتماع م�صطحبني معهم ما يثبت �شخ�صياتهم وكتب
التوكيل /التفوي�ض املوقعة واملختومة من امل�ساهم ملمثلي ال�شركات.
واهلل ويل التوفيق

نا�صر بن علي بن �سعود �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة

كللت م�سرية ع�شرة �أعوام من اجلهود والنجاح منذ ت�أ�سي�س ال�شركة العامة
للتكافل بانتهاء �أعمال التجهيز وانتقال املقر الرئي�سي لل�شركة للمبنى اجلديد
يف الدائري الثالث بت�صميمه املميز والذي مت ت�أجري كامل امل�ساحات فيه املعدة
للإيجار مبا يعد رافداً لإيرادات ال�شركة.
وا�ستمرت ال�شركة يف تطوير �أعمالها ومنتجاتها التكافلية وطرق خدمة عمالئها
مبا يخدم م�صالح ال�شركة وعمالءها  ،كما مل تغفل ال�شركة العن�صر الب�شري
ً
ً
خا�صا �ضمن خططها
اهتماما
والذي هو �أحد �أعمدة النجاح والذي �أولته ال�شركة
اال�سرتاتيجية للتطوير والتحديث  ،هذا وتعمل ال�شركة على تطوير وحتديث
نظام تكنولوجيا املعلومات وبراجمها يف ال�شركة تبعا ملتطلبات وحاجات العمل.
ً
قدما يف جمموعة من اال�سرتاتيجيات التي يجري العمل عليها
و�ستم�ضي ال�شركة
�ضمن الإطار العام للمجموعة لتعزيز نتائج الأعمال وتخفي�ض امل�صاريف.
ونتوجه بال�شكر �إىل ال�سادة امل�ساهمني ملا قدموه من دعم لل�شركة ونخ�ص بال�شكر
الإدارة والعاملني يف ال�شركة ملا يقدمونه من جهد وتفان لنجاح وتطوير ال�شركة.
ً
وختاما ي�شرفني با�سم جمل�س الإدارة �أن �أرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر وعظيم العرفان
واالمتنان �إىل مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين،
�أمري البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه  ،وحكومته الر�شيدة على الدعم املتوا�صل
واجلهد املخل�ص للنهو�ض بهذا الوطن ورفعته.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

نا�صر بن علي بن �سعود �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�إىل ال�سادة /امل�ساهمني الكرام يف ال�شركة العامة للتكافل ( �ش.م.خ.ق )
الدوحة  -قطر
تقرير حول تدقيق البيانات املالية
الر�أي
لقد دققنا البيانات املالية لل�شركة العامة للتكافل )�ش.م.خ.ق( )«ال�شركة»( والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب
 ، 2018وكل من بيان الربح �أو اخل�سارة )حاملو الوثائق( وبيان الربح �أو اخل�سارة )امل�ساهمني( وبيان فائ�ض حاملي الوثائق وبيان
التغريات يف حقوق امل�ساهمني وبيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ ،والإي�ضاحات التي ت�شتمل على ملخ�ص
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات التف�سريية الأخرى.
بر�أينا ،ان البيانات املالية املرفقة تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي اجلوهرية املركز املايل لل�شركة العامة للتكافل )�ش.م.خ.ق(
كما يف  31دي�سمرب  ، 2018و�أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن
هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وتعليمات م�صرف قطر املركزي ذات ال�صلة.
�أ�سا�س الر�أي
لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقاً ملعايري املراجعة واحلوكمة واالخالقيات للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وتعليمات م�صرف قطر املركزي ذات ال�صلة� .إن م�س�ؤولياتنا مبوجب تلك املعايري مو�ضحة
يف فقرة «م�س�ؤوليات مدقق احل�سابات» عن تدقيق البيانات املالية من تقريرنا� .إننا م�ستقلون عن ال�شركة وفقاً لقواعد ال�سلوك
الأخالقي ال�صادرة عن جمل�س املعايري الأخالقية الدولية للمحا�سبني ومعايري ال�سلوك الأخالقي ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وقواعد ال�سلوك املهني ذات ال�صلة ب�أعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات املالية
يف دولة قطر ،هذا وقد وفينا مب�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقاً لتلك املتطلبات� .إننا نرى �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها
كافية ومنا�سبة لتوفر �أ�سا�ساً لر�أينا.
م�س�ؤوليات الإدارة عن البيانات املالية
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه البيانات املالية وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقاً ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وتعليمات م�صرف قطر املركزي ذات ال�صلة وكذلك عن و�ضع �أنظمة الرقابة الداخلية
التي تعتربها الإدارة �ضرورية بغر�ض �إعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية� ،سواء كانت ناجمة عن احتيال �أو خط�أ.
عند �إعداد البيانات املالية ،ف�إن الإدارة م�س�ؤولة عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرار ك�شركة م�ستمرة وفقاً ملبد�أ اال�ستمرارية
والإف�صاح متى كان منا�سباً ،عن الأمور املتعلقة مببد�أ اال�ستمرارية واعتماد مبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ،ما مل تنوي االدارة ت�صفية
ال�شركة �أو وقف عملياتها� ،أو لي�س لديها بديل واقعي �سوى القيام بذلك.
م�س�ؤوليات مدقق احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية
�إن �أهدافنا هي احل�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت البيانات املالية ككل تخلو من الأخطاء اجلوهرية� ،سواء كانت ناجمه عن
احتيال �أو خط�أ ،و�إ�صدار تقرير املدقق الذي يت�ضمن ر�أينا.
عال من الت�أكيد ،وال ي�ضمن ب�أن عملية التدقيق التي َ
متت وفقاً ملعايري املراجعة واحلوكمة
�إن الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد على م�ستوى ٍ
واالخالقيات للم�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �سوف تك�شف دائماً
عن الأخطاء اجلوهرية عند وجودها .وقد تنجم الأخطاء عن احتيال �أو خط�أ ،وتعترب هامة �إذا كان من املمكن �أن ت�ؤثر ب�شكل
معقول� ،سواء ب�شكل فردي �أو جُم َمع ،فيما �إذا كان من املتوقع ت�أثريه على القرارات االقت�صادية التي يتخذها امل�ستخدمون على
�أ�سا�س هذه البيانات املالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقاً ملعايري املراجعة واحلوكمة واالخالقيات للم�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية  ،ف�إننا منار�س التقدير املهني ونحافظ على منهج ال�شك املهني طوال فرتة التدقيق .كما
نقوم اي�ضاً بــــ:
• حتديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية� ،سواء كانت ناجمة عن احتيال �أو خط�أ ،من خالل التقييم والقيام
ب�إجراءات التدقيق ا�ستجاب ًة لتلك املخاطر ،واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة توفر �أ�سا�ساً لر�أينا .ان خماطر عدم اكت�شاف
الأخطاء اجلوهرية الناجمة عن االحتيال �أعلى من تلك املخاطر الناجمة عن اخلط�أ نظراً لأن االحتيال ي�شمل على التواط�ؤ �أو
التزوير �أو احلذف املتعمد �أو العر�ض اخلاطئ �أو جتاوز الرقابة الداخلية.
• فهم انظمة الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالتدقيق من �أجل ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض
ابداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية لل�شركة.
• تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومعقولية التقديرات املحا�سبية واالف�صاحات ذات العالقة املعدة من قبل
الإدارة.
• ا�ستنتاج مدى مالئمة ا�ستخدام الإدارة ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ،وا�ستناداً اىل �أدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها ،يف حال
وجود حالة جوهرية من عدم اليقني متعلقة ب�أحداث �أو ظروف قد ميكن �أن تثري �شكوكاً جوهرية يف قدرة ال�شركة على اال�ستمرار.
ويف حال اال�ستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم اليقني ،يتوجب علينا لفت االنتباه يف تقريرنا اىل االي�ضاحات ذات ال�صلة الواردة
يف البيانات املالية� ،أو يف حال كانت هذه االي�ضاحات غري كافية ،يتوجب علينا تعديل ر�أينا .هذا ونعتمد يف ا�ستنتاجاتنا على �أدلة
التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،قد ت�ؤدي الأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية بال�شركة �إىل توقف
�أعمال ال�شركة وفقاً ملبد�أ اال�ستمرارية.
• تقييم العر�ض العام للبيانات املالية وهيكلها وحمتواها ،مبا يف ذلك الإف�صاحات ،وفيما �إذا كانت البيانات املالية تظهر املعامالت
والأحداث الهامة ب�صورة عادلة.
قمنا بالتوا�صل مع الإدارة فيما يتعلق� ،إىل جانب �أمور �أخرى ،بالنطاق املخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة ،مبا يف
ذلك �أي وجه من �أوجه الق�صور املهمة يف الرقابة الداخلية التي نحددها �أثناء قيامنا بالتدقيق.
كما نقدم للإدارة بياناً يفيد �إمتثالنا ملتطلبات قواعد ال�سلوك املهني املتعلقة باال�ستقاللية ،ونطلعهم على جميع العالقات وامل�سائل
التي يعتقد ب�شكل معقول �أنها قد ت�ؤثر على �إ�ستقالليتنا ،و�إجراءات احلماية ذات ال�صلة ،متى كان ذلك منا�سباً.
تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
ويف ر�أينا � ،أن ال�شركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة وتتفق البيانات املالية مع تلك ال�سجالت ،و�أن البيانات املالية تراعي
�أحكام قانون ال�شركات التجاري القطري رقم  11ل�سنة  2015و�أحكام قانون م�صرف قطر املركزي رقم  13ل�سنة  2012والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة .لقد ح�صلنا على كافة املعلومات واالي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض تدقيقنا ،وح�سب علمنا واعتقادنا
مل تقع خالل ال�سنة �أية خمالفات للقوانني امل�شار �إليها �أعاله �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة على وجه قد يكون له ت�أثري مادي على
املركز املايل لل�شركة �أو �أدائها املايل.

الدوحة  -قطر يف
 13فرباير 2019

عن رودل �آند بارترن  -فرع قطر
حكمت خميمر
زميل جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين  -اململكة املتحدة
�سجل مراقبي احل�سابات رقم (� - )297سجل املدققني اخلارجيني
بهيئة قطر للأ�سواق املالية رقم 120151

2018
ريال قطري
الأن�شطة الت�شغيلية
فائ�ض ال�سنة حلاملي الوثائق
ربح ال�سنة للم�ساهمني

2017
ريال قطري

تعديالت للبنود التالية:
�صايف التغري يف املوجودات الت�شغيلية
�صايف التغري يف املطلوبات الت�شغيلية

989.079
821.831
1.810.910
()79.405.163
56.997.106

1.058.215
5.573.258

البنود غري النقدية املدرجة يف الربح لل�سنة
خ�سائر )�أرباح( القيمة العادلة
�أرباح حمققة من ا�ستبعاد ا�ستثمارات مالية
خ�سارة انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات مالية
ا�ستهالك �أثاث ومعدات
خ�سائر انخفا�ض قيمة ذمم تكافل مدينة
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني  -مدفوعة

3.492.918
()2.409.982
2.017.529
1.779.092
1.379.420
739.394
()209.960

)(457.590
)(252.290
2.029.674
1.621.319
1.687.532
642.448
)(92.652

�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) من الأن�شطة الت�شغيلية

()13.808.736

19.516.358

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء �أثاث ومعدات
�إ�ضافات �إىل ا�ستثمارات عقارية
متح�صالت من ا�ستبعاد ا�ستثمارات مالية

()1.759.524
()4.213.768
18.995.923

)(644.437
)(29.443.348
1.945.636

�صندوق ومطلوبات حاملي الوثائق وحقوق ومطلوبات امل�ساهمني
�صندوق حاملي الوثائق
الفائ�ض املدور
احتياطيات القيمة العادلة

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة اال�ستثمارية

13.022.631

)(28.142.149

�صايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف  1يناير

()786.105
89.483.265

)(8.625.791
98.109.056

النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

88.697.160

89.483.265

مطلوبات حاملي الوثائق
مطلوبات عقود التكافل
مطلوبات مالية:
�أر�صدة دائنة �إىل �أطراف ذات عالقة
ذمم تكافل دائنة
مطلوبات �أخرى

بيان الربح �أو اخل�سارة (امل�ساهمون ) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
2018
ريال قطري

2017
ريال قطري

ر�سوم الوكالة
�إيرادات اال�ستثمار
�صايف �أرباح )خ�سائر( حمققة
)خ�سائر( �أرباح القيمة العادلة
ح�صة امل�ساهمني من �إدارة ا�ستثمارات حملة الوثائق

29.727.344
2.743.738
948.765
()1.672.618
3.534.119

34.007.405
2.384.761
)(1.295.106
210.861
2.199.858

�إجمايل الإيرادات

35.281.348

37.507.779

ر�سوم بنكية
م�صاريف ت�شغيلية و�إدارية �أخرى

()735.113
()33.724.404

)(720.679
)(30.611.744

821.831

6.175.356

ربح ال�سنة

احتياطي قانوين
ريال قطري

�أرباح مدورة
ريال قطري

احتياطيات القيمة العادلة
ريال قطري

�إجمايل حقوق امل�ساهمني
ريال قطري

150.000.000
-

10.340.611
82.183

13.065.508
821.831
()82.183

4.564.907
202.719
-

177.971.026
821.831
202.719
-

150.000.000

10.422.794

13.805.156

4.767.626

178.995.576

يف  1يناير 2017
ربح ال�سنة
التغري يف احتياطي القيمة العادلة
حمول �إىل االحتياطي القانوين

150.000.000
-

9.723.075
617.536

7.507.688
6.175.356
)(617.536

1.045.730
3.519.177
-

168.276.493
6.175.356
3.519.177
-

يف  31دي�سمرب 2017

150.000.000

10.340.611

13.065.508

4.564.907

177.971.026

يف  1يناير 2018
ربح ال�سنة
التغري يف احتياطي القيمة العادلة
حمول �إىل االحتياطي القانوين
يف  31دي�سمرب 2018

2018
ريال قطري

1.531.088
6.175.356
7.706.444

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
ر�أ�س املال
ريال قطري

بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2018

املوجودات
موجودات حاملي الوثائق
�أثاث ومعدات
ا�ستثمارات عقارية
موجودات �إعادة التكافل
موجودات مالية:
ا�ستثمارات مالية
�أر�صدة مدينة من �أطراف ذات عالقة
ذمم تكافل مدينة
موجودات �أخرى
النقد وما يف حكمه
موجودات امل�ساهمني
ا�ستثمارات عقارية
ا�ستثمارات مالية
موجودات �أخرى
النقد وما يف حكمه
�إجمايل املوجودات

�إجمايل �صندوق ومطلوبات حاملي الوثائق
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
�أرباح مدورة
احتياطيات القيمة العادلة
مطلوبات امل�ساهمني
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
�أر�صدة دائنة �إىل �أطراف ذات عالقة
مطلوبات �أخرى
�إجمايل حقوق ومطلوبات امل�ساهمني
�إجمايل �صندوق ومطلوبات حاملي الوثائق وحقوق ومطلوبات امل�ساهمني

2017
ريال قطري

2.359.694
101.276.719
100.716.287

2.379.262
101.276.570
34.876.410

30.309.368
1.838.362
83.618.109
1.175.198
34.974.294
356.268.031

45.656.625
992.256
67.128.345
3.256.528
41.286.076
296.852.072

101.276.719
9.107.875
33.761.225
53.722.866
197.868.685

101.276.570
11.021.176
35.983.793
48.197.189
196.478.728

554.136.716

493.330.800

8.280.873
3.655.997
11.936.870

7.291.794
3.236.356
10.528.150

279.452.169

225.793.737

180.396
60.430.075
4.268.521
344.331.161
356.268.031

597.119
52.388.699
7.544.367
286.323.922
296.852.072

150.000.000
10.422.794
13.805.156
4.767.626
178.995.576

150.000.000
10.340.611
13.065.508
4.564.907
177.971.026

7.263.425
11.509.587
100.097
18.873.109
197.868.685
554.136.716

6.059.599
11.226.088
1.222.015
18.507.702
196.478.728
493.330.800

مت اعتماد هذه البيانات املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  13فرباير  2019ووقع عليها بالنيابة عنهم:

ماجد عقل
املدير العام

نا�صر بن علي بن �سعود �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

بيان الربح �أو اخل�سارة (حاملو الوثائق ) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
2018
ريال قطري

2017
ريال قطري

�إجمايل امل�شاركات املكتتبة
امل�شاركات املحولة �إىل معيدي التكافل
التغريات يف خم�ص�ص امل�شاركات غري املكت�سبة

198.193.188
()35.000.307
13.157.397

229.056.444
)(36.833.522
)(8.576.443

�صايف امل�شاركات املكت�سبة

176.350.278

183.646.479

�إجمايل املطالبات املدفوعة
املطالبات املحولة �إىل معيدي التكافل
�إجمايل التغري يف مطلوبات عقود التكافل
التغري يف مطلوبات عقود التكافل املحولة �إىل معيدي التكافل

()140.120.154
8.689.328
()67.804.834
66.828.882

)(165.305.677
19.859.386
17.434.624
)(9.098.344

�صايف املطالبات

()132.406.778

)(137.110.011

�صايف م�صاريف ر�سوم وعموالت
خ�سارة انخفا�ض قيمة ذمم تكافل مدينة
م�صروفات ت�شغيلية �أخرى

()9.514.612
()1.379.420
()47.159

)(9.828.268
)(1.687.532
)(55.603

نتائج امل�شاركات

33.002.309

34.965.065

�إيرادات اال�ستثمار
�صايف خ�سائر حمققة
)خ�سائر( �أرباح القيمة العادلة
ح�صة امل�ساهمني من �إدارة ا�ستثمارات حملة الوثائق

3.624.845
()556.312
()1.820.300
()3.534.119

3.008.835
)(482.278
246.729
)(2.199.858

نتائج اال�ستثمارات
فائ�ض ال�سنة قبل ر�سوم الوكالة
ر�سوم الوكالة

()2.285.886
30.716.423
()29.727.344

573.428
35.538.493
)(34.007.405

فائ�ض ال�سنة

989.079

1.531.088

